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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1 Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses penyampaian imformasi-informasi, gagasan 

atau pegertian-pengertian, dengan mengunakan lambang-lambang yang 

mengandung arti baik secara verbal maupun non-verbal dari seseorang atau 

sekelompok orang lainya dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian dan 

atau kesepakatan bersama. Lambang-lamabang yang mengandung arti atau 

makna, baik secaa verbal maupun non-verbal.Komunikasi menjadi sarana untuk 

bertukar informasi, untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain, serta menjadi 

sarana utama dalam berhubungan sosial dengan sesama. 

 Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi 

manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik secara individu maupun 

kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat komunikasi adalah proses 

pernyataan antar manusia (Effendy, 2003 : 8). Menurut Shannon dan Weaver 

(1949) komunikasi juga dapat diartikan sebagai bentuk interaksi manusia yang 

saling berpengaruh dan mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja. 

Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga 

ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi (Cangara, 2006 : 20). 

Secara Etimologis komunikasi berasal dari bahasa latin communicatio yang 

mana istilah ini berasal dari kata communis yang artinya sama. Di mana kata 

“sama” disini yang dimaksudkan adalah kesamaan makna mengenai suatu pesan 

yang disampaikan oleh komunikator/pengirim pesan dan diterima oleh 

komunikan (Effendy: 2003). Menurut Lasswell Komunikasi pada dasarnya 

merupakan suatu proses yang menjelaskan Who Says What In Which Channel To 

Whom and With What Effect?(Mulyana:2005:69). Untuk menjelaskan komunikasi 

tersebut menunjukkan bahwa dalam komunikasi terdapat 5 unsur, antara lain 

(Cangara, 2006:24-27):  
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1. Komunikator/ sumber (Communicator, Source, Sender)  

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau 

pengirim informasi. Dalam komunikasi, komunikator merupakan seseorang 

atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan.  

2. Pesan (Message)  

Dalam proses komunikasi, pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim 

kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau 

melalui media komunkasi.  

3. Media (Channel, Media)  

Media atau channel merupakan sarana tempat menyampaikan pesan berupa 

simbol-simbol atau lambang-lambang yang mengandung makna pesan atau 

pengertian. Saluran atau medium komunikasi tersebut berupa alat sarana yang 

menyalurkan suara (audio) untuk pendengaran, tulisan, dan gambar (visual). 

4. Komunikan/penerima (Communicant, Receiver)  

Komunikan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang dituju oleh 

komunikator  yang menerima pesan atau informasi berupa lambang-lambang 

yang mengandung arti atau makna.  

5. Efek ( Effect, Impact)   

Pengaruh atau kesan yang timbul setelah komunikan menerima pesan. Efek 

dapat berlanjut dengan memberikan respon, tanggapan atau jawapan yang 

disebut umpan balik menurut (Effendy, 2003 : 49).  

Jadi berdasarkan uraian diatas bahwa komunikasi adalah proses penyampaian 

pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan lambang, kata-

kata, dan simbol-simbol, yang disampaikan melalui media dan menghasilkan efek 

tertentu. Proses komunikasi terdiri dari dua tahap yaitu secara primer dan 

sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran 

atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang 

(symbol). Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah pesan 

verbal (bahasa) dan pesan non verbal ( gesture, isyarat, gambar, warna, dan 
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sebagainya) yang secara langsung dapat menerjemahkan pikiran atau perasaan 

komunikator kepada komunikan. Sedangkan proses komunikasi secara sekunder 

adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang 

sebagai media pertama. Karena proses komunikasi sekunder merupakan 

sambungan dari komunikasi primer, maka dalam menata lambang-lambang untuk 

memformulasikan isi pesan komunikasi, komunikator harus memperhitungkan 

ciri-ciri atau sifat media yang akan digunakan. Penentuan media yang akan 

dipergunakan sebagai hasil pilihan dari sekian banyak alternatif perlu didasari 

pertimbangan mengenai siapa komunikan yang akan dituju (Effendy, 2003 :12-

17). 

 

2.2  New Media – New Theory 

Menurut Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya “Psikologi Komunikasi”, 

menyebutkan bahwa “abad ini disebut sebagai abad komunikasi massa.” 

(Rakhmat, 1996: 186). Tentunya pernyataan ini sangat relevan dengan situasi saat 

ini. Dimana teknologi komunikasi massa mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada khalayak (Cangara, 2006:123). Jika khalayak tersebar tanpa 

diketahui dimana mereka berada, maka biasanya digunakan media massa. Media 

massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada 

penerima (khalayak) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis. Media 

massa mempunyai beberapa bentuk antara lain media elektronik (televisi, radio), 

media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), buku, dan film. Dengan 

perkembangan komunikasi massa yang sudah sangat modern sekarang ini, ada 

satu perkembangan tentang media massa, yakni ditemukannya internet (Nurudin, 

2007:5).  
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Setelah tiga puluh tahun yang lalu ditemukannya komputer dan 

diluncurkannya satelit komunikasi, komputer dapat dikembangkan menjadi media 

komunikasi lintas benua. Fungsi komunikasi yang canggih ini disebut sebagai 

internet, media komunikasi maya, dan media superhighway. Internet sebagai new 

media memiliki kelebihan diantaranya kecepatan mengirim dan memperoleh 

informasi, juga dijadikan sebagai saluran ajang gaul untuk berkenalan dengan 

siapa saja tanpa harus bertatap muka (Cangara, 2006:150). New media 

memungkinkan akses tanpa batas, kapan saja, dimana saja, dan dengan perangkat 

digital apapun.  

Dennis McQuail dalam bukunya Mass Communication Theory (2000: 136) 

mengatakan new media adalah sebuah set berbeda dari teknologi komunikasi 

yang memiliki fitur tertentu yang terbaru, dibuat dengan cara digital dan banyak 

tersedia untuk digunakan oleh personal sebagai alat komunikasi. McQuail 

menyebutkan media yang dalam new media adalah internet. Penggunaan internet 

sebagai media adalah memberikan hiburan dan informasi telah menybar ke 

seluruh dunia dan dapat menghubungkan orang-orang dari belahan dunia untuk 

bisa berkomunikasi dan berinteraksi sosial secara jauh tanpa terkendala waktu dan 

tempat.  

McQuail (2000:143) juga membuat pengelempokan media baru menjadi lima 

kategori, yaitu : 

1. Media komunikasi interpersonal, terdiri dari telpon, handphone, e-mail. 

2. Media bermain interaktif, terutama berupa permainan (game) berbasis 

komputer dan video game, ditambah perangkat virtual reality.  

3. Media pencarian informasi yang berupa portal atau search engine.  

4. Media berpartisipasi kolektif, kategori ini khususnya meliputi penggunaan 

Internet untuk berbagi dan bertukar informasi, gagasan dan pengalaman 

serta mengembangkan hubungan-hubungan personal aktif (yang dimediasi 

komputer). Banyak situs jejaring sosial termasuk di dalamnya. 
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Penggunaannya berkisar dari murni instrumental sampai afektif dan 

emosional.  

5. Pengganti media siaran, acuan utama adalah penggunaan media untuk 

menerima atau mengunduh konten dimana di masa lalu pada tipikalnya 

berupa siaran atau didistribusikan melalui metode-metode serupa. 

Menonton film dan program televisi, mendengarkanradio dan musik, dll 

merupakan contoh kegiatan utama di sini. 

Perbedaan yang nampak antara media baru dan lama (Radio, koran, majalah, 

telepon, dan telegraf) dari segi penggunaannya secara individual yang dijelaskan 

oleh McQuail (2000:143), yaitu melalui tingkat interaktif penggunaan media yang 

diindikasikan oleh rasio respon pengguna terhadap pengirim pesan, tingkat 

sosialisasi pengguna media yang lebih bersifat individual dan bukan bersifat 

interaksi sosial secara langsung, tingkat kebebasan dalam penggunaan media, 

tingkat kesenangan dan menariknya media yang digunakan sesuai keinginan, serta 

tingkat privasi yang tinggi untuk penggunaan media baru.  

Sebuah upaya untuk mengkonseptualisasikan Internet sebagai sebuah media 

massa dilakukan oleh Morris dan Ogan (1996) dari sudut pandang audiens. 

Menempatkan konsep penggunaan dan kepuasan, derajat dan tipe keterlibatan dan 

derajat keberadaan sosial agenda, namun tidak bisa mencapai kesimpulan tegas 

apapun mengenai karakteristik esensial Internet sebagai sebuah media. Lindlof 

dan Schartz (1998) menawarkan sebuah pandangan mengenai Internet yang 

diperoleh dari etnografi audiens, memberikan komentar tentang keragaman 

bentuknya yang meliputi banyak kelompok baru, mailing list, ruang simulasi, 

situs web, dst. Dalam pandangan mereka, komunikasi yang dimediasi komputer 

berbeda dari media lainnya karena bersifat sementara, multi-bentuk, dengan 

hanya sedikit kode perilaku yang mengatur penggunaannya, dan memungkinkan 

“manipulasi konten oleh pengguna akhir.”  
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Kemajuan teknologi komunikasi dalam media baru yang sangat pesat dan 

memunculkan masyarakat informasi menuntut kita untuk memberikan 

pendefinisian ulang atas teori tentang media yang selama ini ada. Ward 

(1995:299) mengatakan bahwa teori yang selama ini ada lebih melihat media pada 

keberadaan dan pengaruh media, sementara proses ‘informatisasi’ sendiri masih 

belum banyak disentuh. Sebenranya, dengan beragam jenis media baru yang bisa 

dijadikan sumber informasi dari yang sangat massif hingga yang sangat personal 

melibatkan proses ‘informatisasi’ yang relatif berbeda dengan penerimaan 

audiens yang berbeda pula. Di samping itu, kecepatan perkembangan media baru 

yang didukung teknologi komunikasi yang semakin lama semakin maju 

menunjukkan bahwa media komunikasi tidak bersifat tetap setiap saat.  

McQuail (2000:141) melihat bahwa permasalahan utama dalam teori tentang 

media baru, yang tentu saja berbeda dengan teori tentang media (lama) yang ada 

selama ini, berkutat pada tiga hal. Pertama, power and inquality, sangatlah sulit 

untuk menempatkan media baru dalam hubungannya dengan kepemilikan dan 

kekuasaan dimana isi dan arus informasi di kontrol. Kedua, social integration and 

identity, media baru dianggap sebagai kekuatan untuk melakukan disintegrasi 

terhadap kohesivitas sosial yang ada di dalam masyarakat karena dianggap terlalu 

individualistik dan bisa menembus batas ruang dan waktu sekaligus budaya. 

Ketiga, social change, media baru dianggap agen perubahan sosial sekaligus agen 

perubahan ekonomi yang terencana dimana tidak adanya kontrol pesan baik dari 

pemberi maupun penerima pesan sangat mungkin terjadi.  

Berkenaan dengan masalah di atas, McQuail (2000:147) melihat munculnya 

pola arus informasi baru yang muncul setelah media baru hadir. Model ini 

diambil dari ahli telekomunikasi Belanda, J.L Bordewijk dan B. Van Kaam yang 

menggunakan empat pola dasar komunikasi yang saling berkaitan dan saling 

melengkapi satu sama lain yaitu sebagai berikut: 
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1. Allocution 

Dengan allocution (kata ini berasal dari bahasa Latin untuk 

seruan/sebutan yang diberikan oleh jenderal Romawi untuk 

mengumpulkan pasukannya), informasi didistribusikan dari pusat 

secara serentak kepada banyak dengan kesempatan terbatas 

mendapatkan feedback. Pola ini diterapkan pada beberapa situasi 

komunikasi yang sudah dikenal, diurutkan dari kuliah/ceramah, 

pelayanan di gereja atau konser (dimana pendengar atau penonton hadir 

secara fisik di sebuah auditorium) sampai pada situasi penyiaran, 

dimana pesan radio atau televisi diterima pada saat yang sama oleh 

jumlah besar individu yang tersebar di tempat-tempat berbeda. 

Karakteristik lainnya adalah bahwa waktu dan tempat komunikasi 

ditentukan oleh pengirim atau di “pusat”. 

2. Conversation 

Dengan percakapan, individu berinteraksi dengan individu lain dengan 

memilih partner, topik pembicaraan, waktu dan tempat komunikasi 

sesuai dengan keinginannya. 

3. Consultation 

Merujuk pada variasi situasi komunikasi yang berbeda dimana individu 

mencari informasi melalui sumber informasi yang dia ingingkan.  

4. Registration 

Pola lalu lintas informasi ini diistilahkan “registrasi”, dimana 

merupakan pola konsultasi yang dibalik, dimana sebuah pusat 

“meminta” dan menerima informasi dari para peserta di periferi.  

Terkait dengan kebanyakan media lainnya, Internet masih tetap bebas 

dan tidak diatur. Meskipun demikian, telah terdapat banyak kecenderungan 

jelas, seperti yang terkait dengan kesuksesan dan penggunaannya yang 

semakin bertambah, dimana kebebasannya harus dibatasi. Karena sistem 

ini menjadi makin mirip dengan media massa, dengan penetrasi tinggi dan 
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potensi menjangkau segmen penting pasar konsumen, terdapat taruhan 

lebih tinggi dalam bentuk peraturan dan manajemen. Menurut Lessig 

(dalam McQuail,2000:154) mengemukakan: “Arsitektur dunia maya 

menyulitkan tindakan pengaturan di Internet”. Meskipun demikian, cara 

tersebut tersedia dengan cara kontrol arsitektur dan hukum yang mengatur 

arsitektur tersebut. Karena makin menjadi sebuah media untuk 

perdagangan (menjual barang dan juga jasa informasi), sehingga keamanan 

sosial harus bisa dicapai.  

Rheingold (dalam McQuail, 2000:155) menuliskan; “Internet juga bisa 

menjadi sebuah sangkar besar tak terlihat. Banyak komunitas virtual 

merupakan ilusi sangat-realistik kemajuan teknis seperti pengungsi dari 

kehancuran banyak komunikas manusia.” Yang masih hilang dalam kasus 

internet adalah pemahaman berbeda mengenai apa makna “bebas” dalam 

konteks ini (Chalaby dalam McQuail, 2000:155). Kebebasan dari 

pengawasan dan “hak mendapatkan privasi” adalah dua jenis kebebasan 

yang berbeda, melindungi anonimitas (tanpa nama), dan bukan publikasi. 

Dua jenis kebebasan ini (dan kebebasan lainnya) adalah penting, namun 

potensi dan penggunaan aktual internet adalah terlalu beragam supaya 

semua bentuk kebebasan bisa diklaim. Kebebasan berbicara dan ekspresi, 

seperti yang ada di media lainnya, mengakui beberapa batas pada hak dan 

kebutuhan masyarakat lainnya dan kenyataan tekanan sosial. Tidaklah 

realistik untuk mengharapkan internet menikmati kebebasan yang telah 

dibatasi untuk media lainnnya berdasarkan telah diterima sebagai media 

yang sah/legal. 

Winston sebagai penulis inovasi komunikasi (McQuail, 2000:155) 

mengakui bahwa kebanyakan teknologi baru memiliki potensi inovatif, 

namun implementasi aktualnya akan selalu bergantung pada dua faktor. 

Faktor pertama adalah operasi “yang mengikuti kebutuhan sosial” yang 

mendikte derajat dan bentuk perkembangan banyak penemuan baru.Yang 
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kedua adalah “hukum penindasan potensi radikal” yang bertindak sebagai 

rem bagi inovasi guna melindungi status quo sosial maupun korporat.Pada 

umumnya, dia lebih berargumen mengenai banyak teori “budaya” dan 

bukannya determinasi teknologi.Carey (1998) mengambil posisi serupa 

mengenai “media baru”, berpendapat bahwa “globalisai, internet dan 

komunikasi komputer semuanya tidak ditentukan oleh industri dan sejarah. 

Determinasi akhir semua bentuk baru ini dipersiapkan oleh politik.” 

 

2.3 Media Online 

 Berbagai macam media massa hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

informasi. Salah satu media tersebut adalah media internet (online). Media 

internet (online) didirikan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1969. 

Pengertian internet adalah sistem yang bisa mengkombinasikan computer dari 

seluruh dunia ke dalam satu komputer yang besar sehingga dapat dioperasikan 

melalui computer pribadi anda (system that combines computers from all over 

tjeworld into one big computer that you can operate from your own PC) 

(Dominick, 2009: 278). 

 Dengan menggunakan perangkat komputer, orang bisa mengakses informasi 

pendidikan dan kerja, berita bisnis, dan perkembangan situasi terkini di berbagai 

belahan dunia. Kelebihan lain dari internet terletak dari kecepatannya dan 

kebebasan orang menggunakannya untuk berbagai alternatif informasi dan dapat 

diakses dengan mudah. Bahkan sekarang ini dengan perkembangan teknologi 

komunikasi yang semakin pesat, internet tidak hanya dapat diakses melalui 

komputer tetapi juga melalui handphone, laptop, ipad, dan lain sebagainya.  

 Dengan media online, manusia memenuhi kebutuhannya akan berbagai hal. 

Salah satunya dengan media online yang masih tergolong baru. Media online 

merupakan tipe baru jurnalisme karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik 

dari jurnalisme tradisional. Fitur-fitur uniknya mengemuka dalam teknologinya, 

menawarkan kemungkinan-kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan 
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menyebarkan berita (Santana K, 2005:137). Media online mancakup fungsi 

komunikasi massa, namun yang paling utama fungsi media online adalah fungsi 

surveillance yang mmemberikan informasi kepada khalayaknya. Septiawan 

Santana K (2005:137) menyebutkan, terdapat lima karakteristik media massa 

online yaitu : 

1. Kemampuan internet untuk mengkombinasikan sejumlah media 

2. Kurangnya tirani penulis atas pembaca 

3. Tidak seorangpun dapat mengendalikan perhatian khalayak 

4. Internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung sinambung 

5. Interaktifitas web 

6. Kecepatannya secara keseluruhan, yang menarik sekaligus menakutkan 

  Dalam fungsi yang ada, fungsi utama media online adalah fungsi 

Surveillance, yaitu memberikan informasi kepada khalayaknya. Tetapi bukan itu 

saja, media online juga mencakup semua fungsi komunikasi massa yang lain. 

Khalayak media massa mempunyai sifat dan karakteristik, yaitu khalayak massa 

terdiri dari jumlah yang besar, ada di berbagai tempat, terdiri dari lapisan 

masyarakat yang sangat heterogen, tidak teroganisir dan berdiri sendiri (Burhan, 

2008:75).  

  Salah satu media online di Indonesia adalah Kaskus. Kaskus merupakan 

sebuah situs forum komunikasi maya terbesar di Indonesia, dimana dapat diakses 

melalui http://www.kaskus.co.id/. Pengguna dari media online kaskus disebut 

dengan kaskuser.  Kaskus didirikan oleh 3 pemuda dari indonesia yaitu Andre 

Darwis, Ronald Stephanus dan Budi Dharmawan yang sedang melanjutkan studi 

di seattle Amerika Serikat. Situs ini dikelola oleh PT Darta Media Indonesia. 

Umumnya kaskus berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa yang 

berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kaskus sendiri  merupakan 

singkatan dari kasak-kusuk, bermula hanya dari sekedar hobi dari komunitas kecil 

yang kemudian berkembang hingga saat ini. Kaskus sendiri dibagi menjadi 2 

bagian antara lain : 

http://www.kaskus.co.id/
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a. Forum Jual Beli (FJB) 

Forum ini digunakan untuk transaksi jula beli berbagai jenis produk seperti 

elektronik, konveksi, dan lainnya. Dalam forum ini dapat secara langsung 

menjual barang ataupun mencari barang yang kita butuhkan, contohnya 

seperti ketika akan menjual barang, terlebih dahulu kita log in id kaskus lalu 

mengklik forum jual-beli tersebut dan mengupload foto dari barang yang akan 

kita jual. 

b. Forum  

Forum merupakan tempat untuk mendiskusikan segala hal. Dalam forum 

sendiri dikelompokkan menjadi 3, salah satunya Kaskus Regional berdasarkan 

area geografik. Kaskus Regional merupakan wadah diskusi bagi para kaskuser 

pada suatu daerah. Dimana setiap daerah memiliki regional yang dikelola oleh 

seorang admin. Kaskus Regional lebih difokuskan bagi kaskuser suatu daerah 

untuk saling bertukar informasi.  

 

2.4 Cyber Crime 

Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negative, dengan 

membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini 

dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori 

menyatakan, crime is product of society is self, yang dapat diartikan bahwa 

masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.  

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negative dari perkembangan aplikasi 

internet ini sering disebut dengan cyber crime (Ari Juliano Gema, 2000). Menurut 

kepolisian Inggris, cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan 

computer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan 

menyalahgunakan kemudahan teknologi digital (Suherman, 2002:168).  

Sementara Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah jenis 

kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa 

batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi 
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yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari 

sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet. 1 

Cyber crime juga bisa diartikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain 

atau pihak-pihak tertentu yang dilakukan pada media digital atau dengan bantuan 

perangkat-perangkat digital. Kejahatan yang muncul sebagai akibat dari komuntas 

dunia maya ini memiliki karakteristik tersendiri, diantaranya mencakup ruang 

lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan 

kerugian yang ditimbulkan.  

Dari beberapa karakteristik tersebut, untuk mempermudah penanganannya 

maka cyber crime diklasifikasikan menjadi dua : 

 Cyberpiracy : Penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang 

software atau informasi, kemudian mendistribusikan informasi atau software 

tersebut lewat teknologi computer. 

 Cybertrespas : Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses 

pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. 

 Cybervandalism : Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program 

yang mengganggu proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data di 

computer.  

Jenis-jenis cyber crime : 

a. Jenis-jenis cyber crime berdasarkan jenis kejahatannya 

1. Carding 

Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu 

kredit orang lain, yang diperoleh secara illegal, biasanya dengan 

mencuri data dari internet.  

2. Hacking  

                                                           
1 http://business.fortunecity, diakses pada 22 desember 2013 pukul 20.20 
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Hacking adalah kegiatan menerobos program computer milik orang 

atau pihak lain. Hacker adalah orang yang memiliki hobi computer, 

memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan 

terobsesi mengamati keamanan. Hacker memiliki karaktristik ganda, 

ada yang positif dan ada yang negative. Hacker dalam karakter yang 

positif menginformasikan kepada programmer bahwa sistemnya 

diterobos, akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang 

dibuat, sehingga bocor atau diketahui orang lain, agar segera 

diperbaiki. Sedangkan hacker keekteristik negative, menerobos 

program orang lain untuk merusak dan muncuri datanya.  

3. Cracking 

Cracking adalah backing untuk tujuan jahat. Sebutan untuk cracker 

adalah hacker bertopi hitam. Berbeda dengan carder yang hanya 

mengintip kartu kredit, cracker mengintipn simpanan para nasabah 

diberbagai bank atau pusat data sensitive lainnya untuk keuntungan 

diri sendiri. Cracker lebih focus untuk menikmati hasilnya.  

4. Defacing  

Defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs /website pihak lain. 

Tindakan deface yang semata-mata iseng, unjuk kebolehan, pamer 

kemampuan membuat program, tapi ada juga yang menggunakannya 

untuk mencuri data dan dijual ke pihak lainnya.  

5. Phising  

Phising adalah kegiatan memancing taau menjebak pemakai computer 

di internet (user) agar mau memberikan informasi data diri pemakai 

(username) dan kata sandinya (password) pada suatu website yang 

sudah di deface.  
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6. Spamming  

Spamming adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik 

(e-mail) yang tak dikehendaki. Spam sering juga disebut sebagai bulk 

e-mail atau junk e-mail atau sampah.  

7. Malware 

Malware adalah program computer yang mencari kelemahan dari 

suatu software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau 

merusak suatu software operating system. Malware terdiri dari 

berbagai macam seperti virus, worm, trojan horse, adware, browser 

hijacker, dan lainnya.  

b. Jenis-jenis cyber crime berdasarkan modus operasi 

1. Unauthorized Acess to Computer System and Service 

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam 

suatu sistem jaringan computer yang dimasukinya. 

2. Illegal Contents 

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data informasi ke internet 

tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan tidak dianggap 

melanggar hokum atau menganggu ketertiban umum.  

3. Data Forgery 

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-

dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui 

internet.  

4. Cyber Espionage 

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk 

melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki 

sistem jaringan computer pihak sasaran.  
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5. Cyber Sabotage and Extortion 

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau 

penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem 

jaringan computer yang terhubung dengan internet.  

6. Offense AgainstIntellectual Property 

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang 

dimiliki pihak lain di internet.  

7. Infringements of Privacy 

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi 

seseorang yang tersimpan pada formulir pribadi yang tersimpan secara 

computerized yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat 

merugikan korban secara immaterial.  

c. Jenis-Jenis cyber crime berdasarkan motifnya 

1. Cyber crime sebagai tindak kejahatan murni 

Cyber crime jenis ini, kejahatan yang dilakukan secara di sengaja, 

dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan 

pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu sistem 

informasi atau sistem computer.  

2. Cyber crime sebagai tindak kejahatan abu-abu 

Kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan, karena 

melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan 

perbuatan anrkis terhadap sistem informasi atau sistem computer 

tersebut.  

d. Jenis-Jenis cyber crime berdasarkan korbannya 

1. Cyber crime yang menyerang individu 

Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam 

atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun 

mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi.  
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2. Cyber crime yang menyerang hak cipta (Hak milik) 

Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan 

motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk 

kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi maupun non 

materi. 

3. Cyber crime yang menyerang pemerintah 

Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan 

motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan suatu 

pemerintahan atau menghancurkan suatu negara.  

2.5 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang sudah pernah dilakukan berkaitan dengan Kaskus adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Deviana Okta, mahasiswa Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2012 

dengan judul Fungsi Kaskus Bagi Para Kaskuser (Analisis Fenomenologi 

Penggunaan Bahasa Kaskus dalam Komunitas Saung Amba dan Coffe Shop). 

Penelitian ini bertujuan unruk menjelaskan fungsi penggunaan bahasa Kaskus 

bagi para kaskuser dalam penggunaannya di dunia nyata ditinjau dari perspektif 

Ilmu Komunikasi. Penggunaan bahasa Kaskus dalam dunia nyata dilihat dengan 

menggunakan fungsi bahasa gaul dalam teori komunikasi verbal. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode penelitian fenomenologi dengan jenis 

penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses 

observasi, partisipasi, dan wawancara dengan grup Kaskus Saung Amba dan 

Coffee Shop sesuai dengan criteria yang telah ditentukan yaitu grup yang sering 

melakukan kopi darat dan memiliki intensitas tinggi dalam menggunakan bahasa 

Kaskus saat berkumpul dalam dunia nyata. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa 

fungsi penggunaan bahasa Kaskus para kaskuser Saung Amba dan Coffe Shop 

memiliki fungsi yang berbeda. Pada grup Saung Amba menggunakan bahasa 

Kaskus yang dikombinasikan dengan bahasa Jawa Krama dan Ngoko. Sedangkan 

pada grup Coffe Shop dikombinasikan dengan bahasa Jawa Ngoko. Fungsi 
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bahasa Kaskus grup Saung Samba digunakan untuk pertahanan diri, kebencian 

budaya dominan, identitas dan solidaritas kelompok. Sedangkan pada grup Coffe 

Shop fungsi bahasa Kaskus digunakan sebagai kebencian budaya dominan, 

identitas, dan solidaritas kelompok. Fungsi bahasa Kaskus yang paling inti pada 

dua grup Kaskus tersebut adalah sebagai identitas kelompok dan sarana 

meningkatkan solidaritas kelompok (Skripsi Magdalena Deviana Okta, 

Universitas Kristen Satya Wacana).  

 

2.5 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, sekarang ini 

masyarakat dimudahkan dengan adanya internet untuk memenuhi segala sesuatu 

yang dibutuhkan. Di Indonesia sendiri sekarang ini terdapat 500 media online, 

salah satunya Kaskus. Kaskus sebagai media online memberikan informasi yang 

tidak ditemukan di portal-portal lain.2 Kaskus adalah tempat untuk memperoleh 

segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jutaan orang menggunakan Kaskus 

untuk mencari informasi, pengetahuan, bergabung dengan komunitas baru, hingga 

jual beli segala jenis barang dan jasa. Dalam kaskus sendiri terdiri dari 2 bagian 

yaitu Forum dan Forum Jual Beli (FJB). Forum merupakan ruang berdiskusi bagi 

para kaskuser tentang berbagai hal. Sedangkan Kaskus Regional merupakan 

wadah berdiskusi bagi para kaskuser pada suatu daerah tertentu. Dimana setiap 

daerah mempunyai regional sendiri sebagai wadah untuk berdiskusi. Seperti 

dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti memilih Regional Solo. Peneliti 

tertarik untuk meneliti Regional Solo karena bulan Maret tahun 2013 dalam 

Regional Solo terjadi kasus penipuan. Kasus penipuan ini dialami oleh akun 

amq09 yang melakukan transaksi dengan akun hafidhasan. Membaca postingan 

dari akun amq09, para kaskuser mebantu untuk melacak pelaku penipuan yang 

akhirnya dapat ditangkap. Dimana pelaku penipuan yang terjadi di Regional Solo 

ini merupakan anak yang masih berusia 15 tahun. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai pola interaksi anggota Kaskus Regional 

Solo terhadap kasus penipuan yang terjadi dalam forum jual beli emas.  

 

 

 

 

 

                                                           
2http://support.kaskus.co.id/about/about_kaskus.html, diakses pada 10 April 2013 

pukul 22.30 
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